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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 738الكتاب : 

  الرد على املفوضة
وردت الكثري من الشبه حول مسألة التفويض يف آيات الصفات، ونسبتها إىل أهل السنة، 

ظهر فساد وعقيدة السلف يف هذه ذلك هو اإلميان باملعىن وتفويض الكيف، أما املعطلة في
  مذهبهم يف ذلك وتأثرهم بعلم املنطق.

وعلى هذا فقد بني الشيخ هذه القضية يف معرض الرد على بعض األسئلة، مفنداً بعض هذه 
  الشبه.

  فهم الصحابة للنصوص على احلقيقة ال على اجملاز
لنا، من إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعما

يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

مبا  - إن شاء هللا-نفتتح الليلة مباشرة بتلقي األسئلة املتوفرة عند بعض إخواننا، وجنيب عليها 
لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها يسر هللا لنا، مث خنتصر اجللسة بقدر اإلمكان 

ما يزعج، وإمنا حنن معكم إىل الساعة العاشرة والنصف، وبالكثري إىل احلادية عشرة، فتوكلوا على 
  هللا، وهاتوا ما عندكم.

  السؤال
هل العقيدة اليت حيملها السلفيون هي عقيدة الصحابة؟ فإن من الناس من يزعم ويقول: إن  

الصحابة؛ فأتونا ولو بصحايب واحد يقول يف الصفات: نؤمن باملعىن ونفوض  كانت هي عقيدة
  الكيف، فما هو قولكم؟

  اجلواب
حنن نعكس السؤال، مث جنيب عن هذا السؤال فنقول: هل هناك صحاٌيب تأول تأويل اخللف؟ 

نه تأول ونريد على ذلك مثاًال أو مثالني؟ السائل: يذكرون أحياناً عن ابن عباس رضي هللا عنه أ
  آية من كتاب هللا تبارك وتعاىل.

الشيخ: إذا كان قد تأول، فما الذي محله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو منهج الصحابة 



األولني؟ فجواباً على السؤال األول نقول: إن السلف الصاحل مل يكونوا حباجة إىل أن يشرحوا ما 
السابق يشبه متاماً ما لو قال قائل:  هو واضح لديهم وضوح الشمس يف رابعة النهار، واملثال

أعطونا مثاًال واحداً على أن أحد الصحابة قال: هذا فاعل، وهذا مفعول به، وهذا مفعول 
للتمييز، وهذا للحال إىل آخر ما هنالك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة، وبعد السلف ؛ 

يع أن نأتيهم بنص من لضبط فهم النصوص على األسلوب القرآين والعريب األصيل؛ فلن نستط
مثل هذه النصوص اليت اصطلح عليها العلماء الذين وضعوا قواعد النحو، ووضعوا قواعد 

الصرف، وكذلك سائر العلوم اليت منها أصول الفقه، ومنها أصول احلديث إىل آخره؛ ذلك ألن 
ه اليوم السلفيون الصحابة األولني كانوا عرباً أقحاحاً، فلم يكونوا حباجة إىل أن يفسروا ما يفسر 

م يفهمون النصوص املتعلقة بآيات الصفات،  الذين ينتمون إىل السلف الصاحل ؛ ذلك أل
  وأحاديث الصفات كما فهمها السلف .

املهم أن األصل ليس هو التأويل، بل األصل هو عدم التأويل، وهذا األصل أمر متفق عليه عند 
 سواًء أكان متعلقاً بآيات الصفات، أو أحاديث مجيع العلماء، حىت الذين يؤولون أي كالم عريب

الصفات، أو متعلقاً بأي خٍرب عريب، فكلهم يتفقون فيقولون مثًال: األصل يف كل مجلة عربية أن 
  حتمل على احلقيقة، وليس على اجملاز، فإذا تعذرت احلقيقة حينئٍذ يقولون: نصري إىل اجملاز.

الصحابة -ف واخللف، حنن نقول: إن العرب األولني ففي هذه القاعدة املتفق عليها بني السل
سائرون على هذه القاعدة اليت عليها اخللف فضًال  -الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص

  عن السلف .
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] ما الذي يفهمه 22فإذاً حينما قال هللا عز وجل: { َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصّفاً َصّفاً } [الفجر:
من كلمة (جاء املالئكة)؟ هل يفهم املعىن املؤول، أم يفهم  -مثالً - ما يتعلق باملالئكة العريب في

املعىن احلقيقي؟ الشك أن اجلواب سيكون: إنه يفهم املعىن احلقيقي، سنقول له: أعطنا نصاً على 
؟ أن الصحابة فسروا جميء املالئكة باملعىن احلقيقي، فلن يستطيع أن يصل إىل ذلك أبداً! ملاذا

ألن األمر واضح لديهم، فهم يسريون على قاعدة علمية جممع عليها ليس فقط بني السلف بل 
م عن هذا املثال السهل البسيط، فهو نفس جوابنا على السؤال  واخللف أيضاً، فما كان جوا

  الذي وجهته آنفاً.
به من دائرة االتباع احلق أن نقول: إن هؤالء املعطلة متأثرون بعلم املنطق الذي خيرج كثرياً أصحا

إىل دائرة االبتداع، فحينما يوردون هذا السؤال، معىن ذلك: أنه ليس هناك ضابٌط لفهم نصوص 



الشريعة إطالقًا؛ ألنه ال ميكننا أن نتصور إال أن كل من يدعي العلم، سواًء كان سلفياً أو كان 
اعدة املذكورة آنفاً، وهي: خلفياً ال بد له من أن يفسر نصاً يف القرآن أو يف السنة على الق

األصل احلقيقة، وليس اجملاز، فحينما يأتينا أي خلفي من هؤالء، ويفسر لنا تفسرياً ما لنٍص ما، 
نسأله قائلني: ما هو مستندك يف هذا التفسري؟ هل عندك نص عن الصحابة عن التابعني عن 

ل: هذه حجتنا عليكم، ملاذا أتباع التابعني؟ فسيضطر إىل أن يعود إىل أصل اللغة، وحينئذ نقو 
كما هو -تتأولون النصوص اليت ال تعجبكم ظواهرها وال إشكال فيها؟ إمنا جاء اإلشكال 

  من التكييف والتشبيه. -األصل
م وقعوا يف التشبيه، فلما أرادوا  هلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: أصل املعطلة أ

م أخذوا مبثل قوله تعاىل: { لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو اخلالص من التشبيه جلئوا إىل التأو  يل، فلو أ
ُ َأَحٌد } [اإلخالص:11السَِّميُع اْلَبِصُري } [الشورى: ] { 1] وكذلك سورة الصمد { ُقْل ُهَو اهللَّ

ُ الصََّمُد } [اإلخالص: َلُه ُكُفواً َأَحٌد }  ] { َوَملْ َيُكنْ 3] { َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد } [اإلخالص:2اهللَّ
م وقفوا عند هذا النص ملا احتاجوا إىل التأويل؛ ألن الذي دفعهم إىل 4[اإلخالص: ] لو أ

م فهموا هذه اآليات على مقتضى التشبيه.   التأويل هو أ
فإذا قلنا: (جاء ربك) أي: كما يليق جبالله، كذلك املالئكة خلٌق من خلق هللا، لكن ال شك وال 

م، ريب أن جمي م، وإيا ئهم ال يشبه جميء البشر، بل اجلن الذين خلقوا من نار، جميئهم، وذها
ال يشبه بأي وجه من الوجوه جميء البشر، فهل نؤول اجمليء املتعلق باجلن، أو اجمليء املتعلق 

باملالئكة، أم نقول: إن جميء كل ذات تتناسب مع تلك الذات؟ هكذا ينبغي أن تفهم نصوص 
نة، أي: على القاعدة العربية: األصل يف كل مجلة احلقيقة وليس اجملاز، فإذا تعذرت الكتاب والس

  احلقيقة صري إىل اجملاز، فهذا جواب ذلك السؤال.
مث خيطر يف بايل شيٌء آخر وهو: أن هذا السؤال يعين عدم االعتداد بفهم األئمة والذين يتظاهر 

قيمون لفهمهم وزناً إطالقاً، مع أن األئمة هم هؤالء بالتمسك بعلمهم وبفهمهم، بينما هنا ال ي
م يف تفسري اآليات، وتفسري األحاديث.   الذين اقتدينا مبنهجهم وبأسلو

م أهل  لذلك كان كثري من علماء السلف حيذرون عامة الناس من أن جيالسوا أهل األهواء؛ أل
جييبوا جواباً مقنعاً  شبهات، وطرح إشكاالت، ومع األسف ال يستطيع كثٌري من أهل العلم أن

موافقاً للكتاب والسنة من جهة، ومتابعاً للعقل الصحيح من جهة أخرى، وكثري من الناس ال 
يستطيعون أن يقدموا احلجة والبيان ألولئك الذين تأثروا بالشبهات واإلشكاالت اليت يطرحها 

وا عن خمالطة أهل البدع وا   ألهواء .أهل األهواء والبدع؛ لذلك حسموا األمر، و
  عقيدة السلف يف رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة

  السؤال
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] والنظر الذي فسره بعض األئمة 23بالنسبة لقوله تعاىل: { َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن } [املطففني:
 بأنه النظر إىل هللا تعاىل، مث هناك حديث: ( إن أعلى أهل اجلنة منزلة هو من ينظر إىل هللا كل يومٍ 

مرتني ) مع أن هذا احلديث قد أوردمتوه يف ضعيف اجلامع ، فهل هناك وصٌف لرؤية املؤمنني 
م؟ وكيف يكون  م يف اجلنة، وقد جاء يف حديث أن يوم اجلمعة يف اجلنة ينظر فيه املؤمنون لر لر

تكئون على األرائك ] فهم م23التفسري هنا بالنسبة لآلية: { َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن } [املطففني:
ينظرون، ومع ذلك هناك يوم خيصص للنظر، واحلديث الذي ورد يف هذا أيضاً ضعيف، فكيف 

  يوجه هذا؟
  اجلواب

م؟ أم تسأل عن عدد املرات اليت ينظرون فيها  ساحمك هللا! هل تسأل عن أصل رؤية املؤمنني لر
م؟ سؤالك ذو شعب كثرية، فلو أنك حددت سؤاًال أوًال، وثانياً، وثالثاً، إن كان األمر كما  إىل ر

نتصور، ليكون هذا أوضح للحاضرين سؤاالً وجواباً، فإن كان يف سؤالك ثالثة أسئلة؛ فابدأ إذاً 
  باألهم فاألهم.

] هل هذا دائم يف 23السائل: بالنسبة لقول هللا تعاىل: { َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن ) [املطففني:
  اجلنة؟ الشيخ: نعم.

ا القدمية)، يا ا لسائل: أقصد هل هذا دائم من حيث الوقت؟ الشيخ: (رجعت حليمة إىل عاد
  أخي! حدد سؤالك بارك هللا فيك، هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً ما هو سؤالك؟ السائل: هل هذا النظر دائم يف كل وقت يف اجلنة؟ الشيخ: ال نعلم! 
عن حديث اجلمعة، املسمى بـ (حديث يوم املزيد)،  - مثالً -؟ هال سألت ملاذا مثل هذا السؤال

  هل هو صحيح أم ال؟! نقول: نعم.
م كل يوم مجعة، أما كل ساعة وكل حلظة، فما عندنا  فاحلمد هلل هو صحيح، إذاً املؤمنون يرون ر

أنك مل تقف  - يف حدود ما علمت-علم! وملاذا السؤال يف األمور الغيبية؟! وأنت بال شك تعلم 
م يف كل حلظة ويف كل ساعة، وال غريك يعلم ذلك إطالقاً ! إذاً الذي  على أن املؤمنني يرون ر

جيب على كل مؤمن هو أن يؤمن بأصل الرؤية اليت ثبتت يف الكتاب والسنة، ولذلك أنا 
] 23[املطففني:استغربت أول األمر حينما سألت عن قوله تعاىل: { َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن } 

م؟ اجلواب: نعم. م ينظرون إىل ر   فهل معىن هذا: أ
لكن هناك نصوص أوضح يف إثبات أصل الرؤية من هذه اآلية، ولسنا حباجة إىل أن نذكر شيئاً 

عنده شٌك يف أن املؤمنني  -على األقل-من هذا اآلن؛ ألين ال أعتقد أن أحداً من احلاضرين 



م يوم القيامة، حىت -الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كـ األشاعرة و املاتريدية  يرون ر
م يوم القيامة، خالفاً  - مثالً  م يؤمنون برؤية املؤمنني لر مما حيجون به وتقام عليهم احلجة به: أ

م يوم  للمعتزلة ، وخالفاً للخوارج ، فهؤالء املعتزلة و اخلوارج ينكرون أن املؤمنني يرون ر
  القيامة.

م بأن املؤمنني يرون  -أهل احلديث- املاتريدية و األشعرية فهم يشاركون أهل السنة  أما يف إميا
م يوم القيامة.   ر
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هنا تأيت احلجة القاصمة لظهر املنكرين الستواء هللا عز وجل على عرشه، واستعالئه على 
ا، خملوقاته؛ ذلك ألن هذه الرؤية اليت اشرتك املاتريدية و األشاعرة  مع أهل احلديث يف اإلميان 

تستلزم إثبات العلو هلل عز وجل، وهم ينكرون العلو، فيقال هلم: كيف تنكرون علو هللا على 
م وأنتم تنكرون  م؟! فكيف تعتقدون رؤية املؤمنني لر خلقه، ومع ذلك تثبتون رؤية املؤمنني لر

ن جتد ذاك الرجل الذي مألت علو هللا عز وجل على خلقه؟! فهذا تنافر وتضاد؛ ولذلك اآل
رائحته الكريهة أنوف املؤمنني مجيعاً، ال يتعرض إطالقاً إلثبات هذه العقيدة، وهي عقيدة رؤية 

ا عقيدة األشاعرة ، وعقيدة املاتريدية ، ملاذا؟ ألن هذه العقيدة  املؤمنني لرب العاملني؛ مع أ
  لعرش، وليس فوق املخلوقات كلها.وحدها تكفي إلبطال قوهلم: إن هللا عز وجل ليس فوق ا

ا يف الكتاب والسنة وإمجاع السلف واخللف، وإقرار  إذاً جيب أن نؤمن بأصل هذه الرؤية، وبثبو
ا، أما الدخول يف التفاصيل فيقف املؤمن عند ما علم منها، علمنا حديث  املاتريدية و األشاعرة 

م يف كل مجعة؛ فآمنا بذلك، ولسنا مكلفني، يوم املزيد، وهو يوم اجلمعة، وأن املؤمنني يرون ر 
  بل ال جيوز لنا أن نتعمق أكثر من ذلك.

ذه املناسبة قول أحد علماء احلنفية املاتريدية الذين  يشرتكون مع  - كما ذكرت آنفاً - ويعجبين 
م يوم القيامة، قال هذا  ذه النعمة العظمى، وهي رؤية املؤمنني لر أهل احلديث يف اإلميان 

  لرجل العامل الفاضل احلنفي املاتريدي:ا
  يراه املؤمنون بغري كيٍف وتشبيه وضرٍب باملثال

  هذا ما ميكنين أن أحتدث به يف هذه اللحظة جواباً عن تلك املسألة .
  رد شبهة حول منهج السلف يف إثبات الصفات

  السؤال
ذلك على بعض كثرياً ما يُزعم أن مذهب السلف هو التفويض يف الصفات، ويستندون يف 



  األقوال ألهل العلم، كاإلمام أمحد يف قوله: أمروها كما جاءت بال تفسري.
ا ثابتة عن اإلمام أمحد وغريه، نرجو منكم بيان  شيخنا! لو توضحون هذه األقوال، خاصة وأ

  هذه املسألة، وجزاكم هللا خريًا.
  اجلواب

السلف كما جاء يف كتب أئمة احلديث، سبق أن تكلمنا عن هذه املسألة، وجواباً عنها نقول: إن 
وكما جاء يف بعض كتب األشاعرة كاحلافظ ابن حجر العسقالين ، وهو من حيث األصول 

وهو قد ذكر يف أكثر من موضٍع واحد يف كتابه العظيم  - على علمه وفضله-والعقيدة أشعري 
يل ودون تشبيه، املسمى بـ فتح الباري ، أن عقيدة السلف حتمل آيات على ظاهرها دون تأو 

فقول اإلمام أمحد : أمروها كما جاءت، أي: افهموها كما جاءت، دون أن تتعمقوا يف حماولة 
  معرفة الكيفية.
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والذين يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض، يلزمهم أوًال أمران اثنان، وكما يقال: أحالمها 
مر، فيلزمهم أن اآليات اليت وصف هللا عز وجل نفسه فيها، فضًال عن األحاديث الكثرية اليت 

وصف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ربه فيها؛ كل هذه النصوص معناها على مذهب 
نا ال نفهم هذه النصوص، بل وال ندري ملاذا أنزهلا ربنا عز وجل يف كتابه! وال ندري التفويض: أن

ذه الصفات! والواجب علينا أال نفهم هذه الصفات املذكورة يف القرآن  ملاذا وصف النيب ربه 
م ال يهتمون بفهم القرآن الكرمي، حينما قال  والسنة؛ علماً بأن هللا عز وجل نعى على قوٍم أ

َفاُهلَا } [حممد:رب  ] فال شك أن أعظم 24العاملني: { َأَفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ
ذا اإلسالم هو: معرفة الرب الذي شرع هذا الدين على لسان نبيه عليه الصالة  شيء يتعلق 

شيئاً، إذاً هم مل والسالم، فحينما يقال يف آيات الصفات، ويف أحاديث الصفات: ال نفهم منها 
َفاُهلَا } [حممد: ] 24يعتربوا مبثل قوله يف اآلية السابقة: { َأَفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ

َا } [األعراف: ]، وقوله: { َوَما 179ويشملهم أيضاً قوله تعاىل: { َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ
]، واآليات كلها إمنا أنزلت لتعقل وتفهم عن هللا عز 43ُموَن } [العنكبوت:يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعالِ 

ا.   وجل، فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة، وإن كانت متعلقة باألحكام تبناها وعمل 
إذاً: إذا كانت اآليات املتعلقة بصفة هللا عز وجل ال تفهم؛ فإذاً حنن ال ندري عن ربنا شيئاً إال 

جوداً، وعلى هذا فهناك صفات جممع عليها بني العلماء حىت علماء اخللف: مثًال: { أن له و 
] فهل نفهم من صفة السميع أن نفوض 11لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري } [الشورى:



فنقول: ال ندري ما هي صفة السمع؟ كذلك البصري، ال ندري ما هي صفة البصر! والقدير 
كيم والعليم إخل، معىن ذلك التفويض املزعوم: أننا ال نفهم شيئاً من هذه الصفات!! إذًا: واحل

على هذا نكون قد آمنا برٍب موجود، لكن ال نعرف له صفة من الصفات، وحينئٍذ كفرنا برب 
على أولئك املفوضة  -أوالً -العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض، وهذا هو الذي يرد 

  زعموا.
الالزم الثاين: إذا قال اإلمام أمحد أو غريه: أمروها كما جاءت، فقبل اإلمام أمحد كان هناك إمام 

دار اهلجرة وهو اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل، فهل كان على هذا املذهب؟ حينما جاءه ذلك 
ستوى؟ قال: ]، كيف ا5السائل فقال له: يا مالك ! { الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى } [طه:

االستواء معلوم، فال يعين أن االستواء مفوض معناه، بل إن االستواء معلوم وهو العلو، ولكن 
الكيف جمهول، وهذا هو مذهب السلف ؛ ولذلك كان متام كالم اإلمام مالك رمحه هللا أن قال: 

  أخرجوا الرجل فإنه مبتدع.
خفي عليه من قوله تعاىل: { الرَّْمحَُن َعَلى فهذا الرجل السائل مل يكن مبتدعاً ألنه سأل عن معىن 

]، وإمنا أخرج وبُدِّع ألنه سأل عن كيفية االستواء، فكان قول اإلمام 5اْلَعْرِش اْستَـَوى } [طه:
مالك هذا هو الذي ميثل منهج السلف الصاحل ، واملتبعني هلم بإحسان إىل يوم الدين؛ وهو أن 

ا جمهولة متاماً، فال يعرف كيفية الذات معاين آيات، وأحاديث الصفات مفهومة ل غة، لكن كيفيا
إال صاحب الذات! وال يعرف كيفية الصفات إال الذات نفسها! لكن االستواء معلوم، والسمع 

  معلوم، والبصر معلوم، والعلم معلوم و و إخل.
ا تعين عدم ف هم اآليات، ولذلك فأنا أعتقد أن تفسري كلمة اإلمام أمحد : أمروها كما جاءت، بأ

فهذا هو أصل التعطيل املؤدي إىل جحد اخلالق  -كما يزعم اخللف-وأن نقول: هللا أعلم مبراده 
  سبحانه وتعاىل.
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لذلك فأنا يعجبين كلمة اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وأكررها على مسامعكم 
يقول رمحه هللا: املشبه يعبد صنماً، لتحفظوها؛ ألن فيها مجاع هذه املسألة يف كلمتني اثنتني، 

  واملعطل يعبد عدماً.
فإذا قال اإلنسان: إن هللا ليس فوق وال حتت، وال ميني وال يسار، وال داخل العامل وال خارجه؛  

كما يقول بعض املبتدعة الضالني يف هذا البلد خاصة؛ حيث يزعمون بأن هللا ال داخل العامل وال 
الذي ال وجود له، ولو قيل إلنسان: هل العدم شيٌء؟ ماذا خارجه، فهذا وصف للمعدوم 



  تتصورون أن يكون اجلواب؟! سيكون اجلواب: العدم ال شيء.
وإذا قيل: هذا العدم الذي هو ال شيء، هل هو داخل العامل أو خارجه؟ هل يصح هذا الوصف؟ 

ل العامل وال ال يصح، فإذا كان هناك شيء له وجوده، وله كيانه، فهل يقال: إنه ليس داخ
  خارجه؟ كذلك هذا ال يقال.

إذاً: من هنا قال ابن تيمية رمحه هللا: واملعطل يعبد عدماً، أي: شيئاً ال وجود له، وقد قلنا يف 
بعض املناسبات الكثرية: إن حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه املروي يف صحيح البخاري 

م عن العرش، وعما خلق هللا بعد العرش، وعما  : ( أن رجًال سأل النيب صلى هللا عليه وآله وسل
  كان قبل العرش، فقال عليه الصالة والسالم: كان هللا وال شيء معه ) أي: ال خملوقات.

  فإذاً هو كان وال خملوق معه، مث خلق العرش، مث خلق السماوات واألرض.
اها، فال شك وال ريب فإذاً: حينما خلق هللا السماوات واألرض صارت هي املوجود بإجياد هللا إي

ليس يف املخلوقات، أما أن يقال: إنه ليس خارج املخلوقات، فهذا جحد  - واحلالة هذه-أن هللا 
  لوجود هللا عز وجل؛ ألنه كان وال خملوقات، وال عرش، وال كرسي، وال مساء، وال أرض، وال إخل.

ة : اجملسم يعبد صنماً، وهذا لذلك حنن نقول: إن عاقبة التأويل هي التعطيل، هلذا يقول ابن تيمي
] 11حرام بال شك؛ ألن هللا يقول: { لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري } [الشورى:

واملعطل يعبد عدماً، أي: يعبد شيئاً ال وجود له، فآمنوا باهلل ورسوله على أساٍس من الفهم 
نا الصاحل أوًال، مع االحتفاظ بأن حقائق هذه لآليات، على األسلوب العريب الذي كان عليه سلف

  الصفات وهذه األمساء ال يعرفها إال هللا تبارك وتعاىل.
السائل: كذلك مما يثبت أن اإلمام أمحد رضي هللا عنه ورمحه هللا تعاىل يعرف ويفهم معىن قوله 

 عز وجل فوق السماوات ]، عندما أثبت أن هللا5تعاىل: { الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى } [طه:
بذاته، حيث سئل وقيل له: يا إمام! ماذا تقول يف قول هللا تعاىل: { َما َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ 

  ]؟ قال: بعلمه.7ُهَو رَابُِعُهْم } [اجملادلة:
ُن َعَلى فهذا أيضاً يدل على أن اإلمام أمحد يفهم ويعرف معىن قول هللا تبارك وتعاىل: { الرَّمحَْ 

  ] .5اْلَعْرِش اْستَـَوى } [طه:
الشيخ: أن يقال: إن السلف ما فسروا، فهذا جحد حلقيقٍة تشبه جحد املنهجيات من األمور، 

  وهللا املستعان!
  الرد على السقاف

  السؤال
هناك بدعة جديدة يا شيخ! ابتدعها السقاف يف هذه األيام بالنسبة هلذه املسألة، حيث تكلمت 

مذته أو رواده، فعندما ناقشته يف هذه املسألة قال: حني سئل شيخنا عن حديث مع أحد تال
اجلارية، وهو يف صحيح مسلم قال: الصحابة قالوا: إن الرمحن على العرش استوى، ولكنهم 



يريدون التأويل، فعندما ناقشت هذا الرجل، كنت كلما يأيت بشيء آيت له بشيء ينقضه، حىت 
ت أن هللا عز وجل فوق السماء كما أثبتته اجلارية، وبقي مصراً على كالم قال يف النهاية: أنا أثب

  شيخه، وأن اجلارية أثبتته؛ ولكنها تريد التأويل.
الشيخ: وما يدريه؟ السائل: أنا قلت له: ما هي احلجة والربهان؟ فهذا ال بد له من برهان 

  ودليل؟
  اجلواب
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ا كلمة يقولو  ا هرباً من احلجة اليت تقام عليهم؛ على كل حال أنا أعتقد أ ا بألسنتهم، ويقولو
ألن الرجل يصرح يف كتبه بأن القول بأن هللا يف السماء كفر، يف مثل قوله تعاىل: { َأَأِمْنُتْم َمْن ِيف 

: { - مع األسف-] قال يف بعض كتبه، ونقالً عن بعض املفسرين املؤولني 16السََّماِء } [امللك:
] كما يقوله أهل الشرك، هكذا هو مطبوع يف الكتاب، 16َمْن ِيف السََّماِء } [امللك:أََأِمْنُتْم 

ولذلك إذا وصل معك إىل أن يقول: أنا أقول كما قالت اجلارية؛ لكن مع التأويل، فهذا يف 
اعتقادي أنه سيكون أحد شيئني، وذلك حىت ننصف هذا الرجل الذي تشري إليه: فإما أنه كفر 

ل كالم الشيخ بتأويل ال يرضاه الشيخ، أو أن الشيخ علمهم: أن إذا قيل لكم  بشيخه، أو تأو 
كذا فقولوا كذا، لكن قوهلم هذا خيالف املسطور يف كتبهم؛ ألن الرجل يصرح بأنه ال جيوز 

للمسلم أن يقول: إن هللا يف السماء؛ ألن هذه قولة الكفار املشركني يف العهد اجلاهلي، وهو 
يف بعض تعليقاته على كتاب  - أيضاً -هللا الغماري املغريب ، فهو يصرح  تلقاه عن الشيخ عبد

التمهيد ، هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض املعلقني من أهل األهواء وأهل التعطيل، وال 
  .-أقول: التأويل

ولذلك إذا قال هذا القول حقيقة فهذه خطوة إىل األمام، لكن احلقيقة أن السقاف ال يؤمن إال 
كلمة: (هللا يف السماء) كفر؛ ألنه يفسر (يف السماء) أي: (يف جوف السماء)، وهذا كفر،   أن

هلذا يقول بأننا حنن نقول: إن هللا عز وجل ليس يف مكان، ومن قال: إن هللا يف مكان؛ فقد كفر، 
لذلك يتأولون (يف) مبعىن (على) كما هو صريح اآليات األخرى، مث يقول: إن هللا عز وجل ليس 
يف مكان، وليس خارج املكان، أو إن هللا ال داخل العامل وال خارجه، تلك هي شنشنة املعطلة ، 

م يكفرون من يقول بقول هللا ورسوله ويؤمنون مبن يقول بقولٍة ما قاهلا  ومن عجائب أقواهلم أ
من  رسول هللا، وال صحايب، وال تابعي، وال إمام من أئمة املسلمني! فنقول لذلك السائل: من

العلماء الذين يعرفون بعلمهم وصالحهم قال: إن هللا ليس داخل العامل وال خارجه؟ وهؤالء 



ذه العقيدة؟ نقول: فهم مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكالم؛ فإن  املعطلة من أين جاءوا 
ن كثرياً من هذا التأويل ال يقبل يف شطره الثاين إال إنكار وجود هللا تبارك وتعاىل، وحنن نعتقد أ

م يقولون قولة الزنادقة، فالزنديق املنكر لوجود هللا هو  املؤولة ليسوا زنادقة، لكن يف احلقيقة إ
الذي سيقول: ال شيء مما تزعمون يصح، فإن هللا ال داخل العامل وال خارجه، لكن هم بسبب 

ع ذلك فهم ال يعلمون، تأثرهم بعلم الكالم وصلوا إىل أن يقولوا كلمة هي الزندقة بعينها، لكن م
] { 103ويصدق فيهم قول رب العاملني: { ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال } [الكهف:
َيا َوُهْم َحيَْسُبوَن َأنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً } [الكهف: نـْ   ] .104الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

  تفسري: (كل شيء هالك إال وجهه) بيان قول البخاري يف
  السؤال

يل عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت باألمس عن ذكر هذه املسألة، وهي عندما 
قلت: إن اإلمام البخاري ترجم يف صحيحه يف معىن قوله تعاىل: { ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه } 

  ] قال: إال ملكه.88[القصص:
قلت هذا الكالم عن كتاب امسه: دراسة حتليلية لعقيدة ابن حجر ، كتبه أمحد عصام صراحة أنا ن

الكاتب ، وكنت معتقداً أن نقل هذا الرجل إن شاء هللا صحيح، والزلت أقول: ميكن أن يكون 
  نقله صحيحاً، ولكن أقرأ عليك كالمه يف هذا الكتاب.
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ص يف قوله تعاىل: { ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه } إذ يقول: قد تقدم ترمجة البخاري لسورة القص
]، أي: إال ملكه، ويقال: (إال) ما أريد به وجه هللا، وقوله: إال ملكه، قال احلافظ 88[القصص:

يف رواية النسفي وقال معمر فذكره، و معمر هذا هو أبو عبيدة بن املثىن ، وهذا كالمه يف كتابه 
ظ (إال هو)، فأنا رجعت اليوم إىل الفتح نفسه فلم أجد ترمجة للبخاري جماز القرآن ، لكن بلف

ذا الشيء، ورجعت لـ صحيح البخاري دون الفتح ، فلم أجد هذا الكالم لإلمام البخاري ، 
ولكنه هنا كأنه يشري إىل أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن اإلمام البخاري ، فما 

  جوابكم؟
  اجلواب

  فاً.جوايب تقدم سل
  السائل: أنا أردت أن أبني هذا خمافة أن أقع يف كالم على اإلمام البخاري .

الشيخ: أنت مسعت مين التشكيك يف أن يقول البخاري هذه الكلمة؛ ألن تفسري قوله تعاىل: { 



ْكَراِم } [الرمحن: َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْجلَالِل َواْألِ ه مسلم ] أي: ملكه، يا أخي! هذا ال يقول27َويـَبـْ
مؤمن، وقلت أيضاً: إن كان هذا موجوداً فقد يكون يف بعض النسخ، فإذاً اجلواب تقدم سلفاً، 
ذا الكالم الذي ذكرته تؤكد أنه ليس يف البخاري مثل هذا التأويل  وأنت جزاك هللا خرياً اآلن 

  الذي هو عني التعطيل.
لفتح ، وأنا أذكر أين مرة راجعت السائل: يا شيخنا! على هذا كأن مثل هذا القول موجود يف ا

هذه العبارة باستدالل أحدهم، فكأين وجدت مثل نوع هذا االستدالل، أي: أنه موجود وهو يف 
بعض النسخ، لكن أنا قلت له: إنه ال يوجد إال هللا عز وجل، وإال خملوقات هللا عز وجل، وال 

إذاً ما هو الشيء اهلالك؟!! شيء غريها، فإذا كان كل شيء هالك إال وجهه، أي: إال ملكه، 
الشيخ: هذا يا أخي! ال حيتاج إىل تدليل على بطالنه، لكن املهم أن ننزه اإلمام البخاري عن أن 

  يؤول هذه اآلية وهو إمام يف احلديث ويف الصفات، وهو سلفي العقيدة واحلمد هلل.
  وسبحانك هللا وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك .
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